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Lundsbrunn Årets Golfklubb 2021
Lundsbrunn GK är den 43:e
klubben som föreningen
Golfjournalisterna tilldelat
den åtråvärda utmärkelsen

Årets Golfklubb. Ur Motiveringen: "Med en medveten strategi att värna om
golfens ”mjuka värden” har

Foto: LUNDSBRUNN GK

G

klubben lyckats skaffa sig
ett välförtjänt gott rykte."
BILDEN: Utslaget på hål 11
Sid 4-5

Här spelar vi
Mästerskapet

Golfjournalisternas program för 2021
börjar klarna, även om pandemin tills
vidare lämnar en del frågetecken.
Sist i programmet ligger Mästerskapet
(Press-SM) och Hemming Stens Minne
(Par-SM). Press-SM spelas på Vallda
utanför Kungsbacka (bilden till höger)
med Mats Hallberg som titelförsvarare.
Om pandemin tillåter blir det under
2021 också spännande utflykter till två
öar, Åland och Gotland.
Sid 2-3
Foto: MATILDA LINDEBLAD
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Blir Hallberg lika het när
Press-SM avgörs på Vallda?
Kan Mats Hallberg klara
banor på västra sidan lika
bra som på östra? Hur gör
Jälevik och Westlund för att
försvara titeln? Dessa frågor
får förhoppningsvis svar i
Göteborg i september.

Efter några år i Stockholm styr
Golfjournalisterna mot Göteborg
när det är dags för årets SM. Det
blir spel måndag och tisdag den
20-21 september på Hills och Vallda.
Två banor som vi besökt förut men

som vi gärna återvänder till.
– Ni är mycket välkomna, det ska
bli kul att se er in action, hälsar Valldas klubbchef Patrik Fredriksson.

Vi börjar traditionsenligt med
partävlingen Hemming Stens Minne,
där Agne Jälevik och Tord Westlund
är regerande mästare. Ni minns väl
deras uppvisning på Västerled (på
Österåkers GK) i höstas?
Singeltävlingen på Vallda ser alltså
Mats Hallberg som den som ska
försvara titeln.Vi hoppas förstås att

singelspelet blir lika spännande som
det varit de senaste åren då scorerna varit förträffliga. Standarden
på vårt mästerskap har ju verkligen
förädlats när nya medlemmar med
låga handicap tillkommit.
I samband med tävlingarna håller
vi årsmöte och äter en gemensam
middag.
Mer detaljer kommer senare
under året. Då ska vi också kunna
presentera förslag till bra boende.
PATRIK LARSON

Ålandskampen: När, var
och hur – det är frågan...
Åka eller inte åka?
Vår eller höst?
Landskamp?
Det vimlar av
frågetecken när
det gäller klassiska
Ålandskampen.

För ett år sedan bröts
sviten av Ålandskamper
när coronan gjorde att vi
inte kunde resa till våra
grannar i Östersjön.
Vi tog beslutet tidigt på
våren och som det sedan
utvecklade sig var det
förstås rätt både när det
gäller riskgrupper (flera av
de som brukar vara med
tillhör sådana) och sedermera också rena regler.
Nu är det dags igen
och tillsammans med
turistchefen Henrik
Nordström, klubbchefen
Peter Ellqvist och landskampsnestorn Kjell Hansson försöker vi få till ännu
en landskamp.
” Tyvärr är det ju i
dagens läge så att ingen
vet när de nuvarande

restriktionerna upphävs
så att svenska resenärer
tillåts att turista på Åland
igen. Min tro (eller är det
kanske mest en förhoppning) är att det ska bli
möjligt från 10 maj (när
Peter har sagt att han tänker öppna nya Slottsbanan
för spel för 2021) men
besked från de finska och
svenska myndigheterna
gissar jag att vi kommer
att få vänta på tills början
av april”, skriver Henrik
Nordström.
Banan är ju alltså ny
och tanken 2020 var att
vi skulle få vara bland de
första att spela den. Nu är
den väl inspelad av ålänningar, men vi är förstås
nyfikna ändå.
” Vi siktar på att ha
öppet hela oktober och
kommer att ha ett intressant event som vi kallar
Baltic Storm den 23/10
Kan det vara något?”,
undrar Peter Ellqvist.
Baltic Storm är en
scrambletävling, och åker

vi till den skulle vi kunna
spela landskampen dagen
före eller efter.
Men frågar vi Kjell
Hansson vill han att vi
spelar på sommaren när
banan är som finast.
”När vi nu har en helt
fantastisk ny Slottsbana att visa våra äldsta och
mest betydelsefulla vänner
så vill vi självfallet att det
sker när den kan presenteras som bäst, vilket på
Åland innebär från mitten
av augusti till mitten av
september. Föreslår att vi
försöker hitta två vardagar under denna period.
Eftermiddag dag 1 och
förmiddag dag 2 som gör
resan effektiv och möjlig
att delta i”, resonerar
Hansson.
Där står vi i dag. Kanske blev du inte så väldigt
mycket klokare av detta,
men du ska veta att vi
kämpar som tusan med
att få till en Ålandsresa.
PATRIK LARSON

Vi letar
datum för
Östsvenska
och "Zackes"
Eftersom pandemin
ligger som en våt filt
över oss är det svårt att
planera hela 2021. Därför har styrelsen ställt
in Upptakt Syd och
”Landskampen” som vi
brukar spela mot Skånes golfjournalister.
Dessutom avvaktar
vi med att bestämma
datum för Östsvenska Mästerskapet och
Zachrissons Pokal.
Eventuellt går det att
tränga in Östsvenska
och Zachrissons pokal
i augusti, men eftersom
den senare också är en
lagtävling vill vi gärna
ha den på ett ställe där
det går att bo och käka
middag. Och en sådan
bokning vågar vi inte ta
på oss just nu. Men håll
utkik, för kanske vänder
det mot ljusare tider.
Tävlingskommittén

Foto: JACOB SJÖMAN
Kronholmen utanför Visby. Dit är vi välkomna i juni. Håll tummarna för att reserestriktionerna är över då.

Äntligen blir det Gotland
Golfjournalisterna får chansen att spela en av Sveriges
kronjuveler. Det handlar om
Kronholmen på Gotland. I
början av juni har du möjlighet att hänga med på en
studieresa och spel i två dagar.

list på bland annat Radiosporten.
Vi genomför evenemanget som en
studieresa och kommer alltså inte
att spela någon av föreningens officiella tävlingar under besöket, men
självklart kommer vi ändå att sätta
upp någon kul trofé att spela om.

Finns det något intresse för någon
speciell bana? Så brukar vi fråga
våra medlemmar när det gäller
Golfjournalisternas evenemang. Ett
ständigt återkommande svar har
varit Visby GK och Kronholmen.
Banan som så sent som förra året
rankades som Sveriges bästa i tidningen Svensk Golf.
– Ni kommer på kvällen den 6
juni. Lirar 18-hålsbanan på måndagen och på tisdagen vår gudabenådade 9-hålsbana innan ni tar båten
hem, hälsar klubbens VD Johan
Lindvall, med förflutet som journa-

Visby GK bildades 1958 och åtta år
senare kunde man presentera sin
första 18-hålsbana. Några år senare
kom planerna på att utveckla Kronholmen till en mästerskapsbana,
och 2008 firade man 50 år med 27
nya greener och greenområden. 27
betyder förstås att man alltså blivit
med niohålsbana sedan starten. Den
invigdes 1992.
2013 utsåg Golfjournalisterna
Visby GK till Årets Golfklubb.
– Vi vill hemskt gärna att ni kommer och besöker oss. Det paket vi
erbjuder gäller båt från Nynäshamn

27 nya greener

eller Oskarshamn samt boende på
Scandic, säger Johan Lindvall.
Trycket på banan är stenhårt,
oavsett dag eller årstid. Därför är
vi noga med att ni som anmäler
er verkligen ser till att ni kan följa
med. Självklart tar vi höjd för att
verkligheten kan förändras pga den
pågående pandemin.
När det gäller aktiviteter förutom
golfspel på Gotland är det svårt att
planera någonting i dagsläget. Allt
avgörs av coronaläget. Men något
roligt ska vi förstås kunna hitta på
när vi väl är på ön.Vi ska självklart
besöka den välutvecklade svingstudion och den som är morgonpigg
kanske hinner med lite golfyoga
också.
Formell inbjudan kommer via mail,
så håll utkik och reservera 6-8 juni i
din kalender.
PATRIK LARSON

ÅRETS GOLFKLUBB 2021
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Mjuka värden har fått
Lundsbrunn att blomstra

Många har passerat skylten med
vägvisaren till ”Lundsbrunns kurort”
under bilresan på E20 som ju skär
genom vårt land. Och det var en tidigare vd på spahotellet som för drygt
30 år sedan initierade Lundsbrunn
GK.

Spelarna i fokus

Besökare möts vid infarten av en
ganska traditionell vy av en golfbana
i myllan av klubbar utanför storstäderna. Möjligen noteras osedvanligt
många som övernattar i husbilar och
husvagnar – men de allra flesta blir
senare glatt överraskade över en
varierad och lockande bana.
Klubben var Skaraborgs mest besökta anläggning under 2020.
– Vi hade nått maxtaket på 42 000
rundor om vi inte erbjudit möjligheten att ”spärra” bollarna till bara två
eller tre spelare med anledning av
pandemin, berättar Anette Knutsson
vidare.
Där ringar man direkt in i det som
beskriver klubben allra bäst – det är
spelarna som är i fokus och det ska
vara kul att vara på golfklubben.
När Anette Knutsson anslöt i
sin nuvarande roll 2013 skapades
framåtandan hon hade med sig från
erfarenheter i tidigare vd-roller.
Hon insåg att utveckling istället för

förvaltning var vägen
larna.Vill man käka klockan
framåt.
20 i restaurangen erbjuder
– Det första jag
vi det.
mötte var krögarproSenaste projektet är det
blemet som det nycknya vattenhinder, tillika
fulla svenska vädret
vattenreservoar, som byggs
skapar.Vi kom fram till
på nedre delen av banan.
att vi själva tar över
Det är lösningen på bevattshopen, restaurangen,
ningsförsörjningen under
träningsverksamheten
torra somrar. Även här i
och ranchen som var
huvudsak finansierat med
utlejda tidigare. Då fick
olika bidrag.
vi koll på helheten på
I de här satsningarna har
ett enklare sätt.
det skapats en härlig anda
Vidare blev det
och trivsel där de många
Anette Knutsson
ordning och reda på
medlemmarnas engagemang
arbetsmiljö, lagar och regler för de
värderats högt och som skapat den
anställda och alla blev sedda. Intäkvälkomnande attityden. De besökster blev det primära fokuset för att
vänliga uppgraderingarna faller alla
kunna möta kostnader i jakten på att i smaken och det råder en härlig
förbättra och utveckla anläggningen.
stämning som nya som gamla besöTrots ökade lönekostnader under
kare vittnar om.
golfens krisår lyckades klubben öka
Ultimata utmaningen
sin omsättning som till och med
Banan då? Jan Sederholms skapelse
började ge vinst.
är en riktig utmaning och bakom den
I det var Anette Knutsson en nyck- första anblicken vid ankomst blir i
elfigur i att även agera säljare.
princip alla överrumplade kort se– Jag har ju ett stort eget driv och nare. Känslan av en bana utlagd på en
är en tävlingsmänniska i att lyckas.
åker förbyts redan på andra hålets
Man måste gilla att träffa folk i min
tee till något annat. Det har en härlig
roll och komma till avslut i diskussio- vy från en hög ås och sätter spelarnerna. Men om något inte känns rätt nas förmåga rejält på prov. Sedan
slår jag tvärstopp. Alltid. Som när
följer en fortsättning i ek-omslutna
vi la ner planerna på att bygga eget
passager, Sederholms signum med
hotell när kurorten förvandlades till
tvärställda greener följt av den för
flyktingförläggning 2015.
låghandicaparens ultimata utmaning-

Välkomnande attityd

På vägen har Lundsbrunn GK också
en av landets bästa svingstudios som
kostade klubben en enda symbolisk
krona, det finns nybyggda helkaklade
vattentoaletter på banan liksom ett
minivattenfall och en spektakulär
fontän där medlemmars och klubbchefens insatser och drivkraft i princip skalat bort alla merkostnader.
– Mest nöjd blev jag nog annars
över ombyggnaden i klubbhuset
som innebär att restaurang, shop
och kansli fysiskt hänger ihop på ett
bra sätt. Därmed kan vi med mindre
personal hålla öppet längre på kväl-

en på sista hålet. Där, från herrtee,
kan en drive med drygt 200-meters
carry klara vattenhindret och innebära en greenträff för eagleputt.
När 2021-års säsong startar med
utmärkelsen Årets Golfklubb i ryggen finns all anledning för många i
Lundsbrunn GK att sträcka på sig
lite extra.
Men allra mest Anette Knutsson.
Även om kurorten åter blomstrar,
precis som berget Kinnekulle intill,
har nu ortens golfklubb ett erkännande som den mycket väl förtjänar.
JOHNNY BYSTRÖM

”Blommande berget” Kinnekulle vakar över banan vid Vänerns sydöstra kant.

L

MOTIVERINGEN

undsbrunn har under flera år
växt mot att bli en självklar och
mycket populär samlingsplats på
Skaraborgsslätten.
Under coronaåret 2020 registrerades rekordsiffran 36 250 rundor – en
uppgång från året före med nästan
30 procent. Detta är ”hårda fakta”
men samtidigt en utveckling som
många av landets klubbar sett under
denna speciella tid. Desto svårare är
det att mäta ”mjuka värden”.
Lundsbrunn vill se sig som ”klubben med personlig service”. Man
talar också om att ”klubbandan skall
präglas av glädje, trivsel och gemenskap”. Inte heller det är någon unik
ambition.
Golfjournalisterna anser dock att
många vittnesmål om den varma
och gemytliga atmosfär som möter
både gäster och medlemmar på
Lundsbrunn sticker ut. Det är ett bevis på att klubbens styrelse och den
driftiga klubbchefen Anette Knutsson, i spetsen för övrig personal och
för en imponerande skara av cirka
100 ideellt arbetande medlemmar,
har gjort ett mycket gott arbete.

”Vi spelar golf som passar alla” är
en annan av klubbens deviser.
Man erbjuder ett brett tävlingsutbud och även här lyfts de mjuka värdena fram. Till exempel genom att
alla deltagare – inte bara ”vinnare” –
ska känna sig sedda och viktiga.
Den välskötta och natursköna
18-hålsbanan har Kinnekulle i fonden. Den är omväxlande och varierad och därmed en utmaning för
de flesta kategorier av golfare. Inte
minst ställer den krav på en genomtänkt strategi även för spelskickliga.
Hela anläggningen är anpassad
för handigolfare och det finns åtta
moderna golfbilar till uthyrning som
alla är GPS-utrustade med en digital
banguide.
Klubben prioriterar miljö och djurliv och medverkar i Länsstyrelsens
projekt för att återskapa biologisk
mångfald.
Med en medveten strategi att
värna om golfens ”mjuka värden” har
klubben lyckats skaffa sig ett välförtjänt gott rykte. Därför utser Föreningen Golfjournalisterna Lundsbrunn GK till Årets Golfklubb 2021.

Foto: LUNDSBRUNN GK

I närheten av det ”Blommande berget” Kinnekulle
i Skaraborg hittar vi Årets
Golfklubb 2021.
Lundsbrunn GK i lilla Götene kommun är föreningen
med en både utmanande
och omväxlande bana.
– Samtidigt finns det
många banor i bra skick, för
oss är känslan det viktiga
– här ska man trivas, uttrycker drivande klubbchefen Anette Knutsson
Värderingen och prioriteringen av de mjuka värdena
är det som gör Lundsbrunn
GK unik.

Samtliga klubbar
som tilldelats
utmärkelsen
1978 Vasatorp
1979 Sollentuna
1980 Mark
1981 Jönköping
1982 Högbo
1983 Björkhagen
1984 Mölle
1985 Ågesta
1986 Bro-Bålsta
1987 Västerås
1988 Gävle
1989 Luleå
1990 Katrineholm
1991 Falsterbo
1992 Örkelljunga
1993 Kristianstad
1994 Mölndal
1995 Kil
1996 Haninge
1997 S:t Arild
1998 Flädje
1999 Ljunghusen
2000-01Haverdal
2002 Bedinge
2003 Barsebäck
2004 Fullerö
2005 Björkliden
2006 Delsjö
2007 Nynäshamn
2008 Idrefjällen
2009 Timrå
2010 Kalmar
2011 Österåker/Hagby
2012 Hofors
2013 Visby
2014 Karlstad
2015 Sigtuna
2016 Skaftö
2017 Landeryd
2018 Sölvesborg
2019 Allerum
2020 Frösåker
2021 Lundsbrunn
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Olsson & Blixt nytt podpar

Två utåtriktade och
golftokiga tjejer är
senaste "podparet"
att möta nya lyssnare. I slutet av februari presenterade de
sig som Fairway w/
Olsson & Blixt.
Jenny Olsson är mångårig medlem i föreningen
Golfjournalisterna. Har
bland annat producerat
uppmärksammade golfoch matböcker ihop med
fotografen Peter Cordén.
Startade 2017 plattformen Sweet Spot Stories.
Nu lierar sig Jenny med
Caroline Blixt i nämnda
podcast.
Caroline är en mångsysslare och inspiratör.
Har tillbringat en hel
del tid i Florida med
olika projekt. Även duktig
golfare och goda svingtips torde hon ha fått av
brorsan Jonas.
Så här beskriver Jenny
och Caroline den nya
podcasten:
"Med passion, energi
och personliga galenskaper välkomnar vi nykomlingen, den nyfikna golf-

En ny podcast roddas av två damer med bred kunskap om och erfarenhet av golf, Jenny Olsson (t v)
och Caroline Blixt.
spelaren och den erfarna
hastigheter och vinklar.
entusiasten att utvecklas
Tillsammans med stora
och se golfen som en del
namn i golfvärlden lyfter
av livet, bortom svingoch pushar vi människor

att investera i sig själva
och följa sin inre drive.
Det kommer att bli högt
och lågt, djupa diskussioner och galna historier
och vi kommer garanterat
att bjuda på våra egna tillkortakommanden. Dessutom kommer lyssnarna
att få ta del av spännande
möten med gäster som vi
bjuder in till podden.
Golf är hetare än
någonsin. Sporten växer
globalt, inte minst bland
kvinnor, vilket är mycket
glädjande, i synnerhet då
denna grupp inte representeras lika frekvent i
den kommunikation och
kultur som vanligen omger golfvärlden. Med vår
podd Fairway w/ Olsson
& Blixt vill vi lyfta golfen
på ett nytt sätt för att attrahera såväl den nyfikne
likväl som den initierade
golfaren."
Nytt avsnitt presenteras
varje torsdag.
Hitta till podden genom
att googla på: fairway olsson & blixt
Eller sök på Instagram:
@fairwayolssonblixt

Journalist-EM i Tjeckien, men när?
Många undrar säkert
hur det blir med
golfjournalisternas
Europamästerskap
(EMGJ) i fortsättningen.
Meningen var ju att den
elfte upplagan skulle ha
avgjorts i Tjeckien kommande höst, men på
grund av rådande pandemi
har arrangörerna valt att
skjuta upp evenemanget
till någon gång i oktober
nästa år, alltså 2022.
Därmed bryts ordningen med spel varannat
år, men det är sånt man

får stå ut med.
Prag. Och som
Värre är det
sagt; någon gång
då att konstaunder oktober
tera att ingen
månad 2022.
med säkerhet
Den anrika
kan säga om
tävlingen väntar
det ens går att
alltså på sin tolfarrangera nästa
te upplaga. Och
höst. Tjeckien
de deltagande
är mycket hårt Peppe Eng, EM- nationerna blir
drabbat av
allt fler.
lagets kapten
pandemin, så
Senast i Österdefinitivt besked lär dröja. rike var det nio länder
Men enligt den ursom gjorde upp om titeln.
sprungliga planen ska eve- Sverige har varit med i de
nemanget hållas på Golf
allra flesta mästerskapen
& Spa Konopiste, en tjusig och laget var 2019 på
resort en bit söder om
god väg att prestera sitt

bästa resultat, men den
hägrande silvermedaljen
byttes ut mot en försmädlig fjärdeplats efter andra
dagens spel.
Ingen skam att bli fyra,
men med tanke på vår
bronsplats i Belgien 2017,
var förväntningarna högt
ställda.
Så OM det blir ett mästerskap i Tjeckien nästa
höst ska vi banne mig vara
med och slåss om guldet.
Det låter ganska bra, va...
/Eder kapten Peppe

EN RESA I GREVENS TID...
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Irländska linkspärlor
tröttnar du aldrig på
Det känns avlägset nu, med
restriktioner både nationellt
och internationellt, men för
bara ett år sedan gick det
fortfarande att resa iväg för
lite golf i stället för att frysa i
Sverige.
Det naturliga hade varit att
åka till Spanien eller Portugal,
men det blev i stället Dublin
– lite otippat, men ett fantastiskt bra mål för en lite svalare vintergolfresa, särskilt när
man får spela tre underbara
linkspärlor.

TEXT OCH FOTO
MICHAEL BROSTRÖM
Royal Dublin Golf Club med sin berömda linksbana blev vårt första nedslag på resan till den gröna ön. Klubben bildades redan 1885.
helst att få spela lite riktigt linksgolf
Han ville dock inte flyga och missade
där ”the ground game” ofta är ett
därför många chanser att vinna stora
bättre alternativ än ett högt slag.
tävlingar – men blev trots det invald i
Trots att vi stressat lite börjar det bli Hall of Fame 2009.
ont om dagsljus och när vi går ikapp
Här flödade Guinnessen
en mer än lovligt långsam fyrboll hopDet finns gott om boende att välja på
par vi från 13 direkt till 16 och får då
glädjen att spela ett av banans roligaste i och omkring Dublin, men eftersom
hål. I medvinden är det här par 4-hålet vi var två svenskar, en irländare och en
Anrika Royal Dublin
belgare (det är inget Bellman-skämt
När planet från Köpenhamn till Dublin drivbart, men så klart sväljs bollen av
– I promise) så valde vi ett trevligt
en av de djupa greenbunkrarna. Tack
landat strax efter 11:40 skyndade vi
Airbnb-boende i Artane, en bit norr
och lov blir det ändå en birdie som
oss till bagagebandet där vi fick vänta
om stan, med riktigt fräscha rum som
håller matchen vid liv in på de sista
en stund innan golfbagarna dök upp
hålen. Till slut avgörs det i dunklet när alla hade egen toa och dusch.
och vi kunde rulla mot resans första
Det allra bästa var ändå läget – rakt
resmål, anrika Royal Dublin Golf Club en av våra motspelare langar ut två
över
gatan från Horse & Hound, en
bollar på rangen och den andre missmed en krympande marginal till solskön
pub för lokalbefolkningen där
bedömer sin chipp. Bara att tacka och
nedgången 16:10.
Guinnessen
flödade!
ta emot för den delningen!
Efter att ha snirklat oss fram till
Med
uppstigning
före tuppen och
Efter rundan beundrar vi de många
Bull Island och passerat ”the wooden
både
en
lång
resa
och
en golfrunda i
bridge” småspringer vi upp på tee och tavlorna och minnessakerna i det
kroppen kändes det ganska lockande
ger oss ut på första rundan. Banan har fina klubbhuset. När vi svalkat strumed ryggläge en stund, men då hade
tidigare sagts vara lite för platt och fått pen i den välbesökta baren på andra
risken varit stor att det inte blivit
kritik för att den inte är lika intressant våningen får vi också en förevisning
någon middag alls. I stället blev det
av medlemsrummet där Christy
som många andra av de finaste linksen Uber ned till Clontarf, lite förO’Connor brukade hålla hov. Herr
banorna.
drink i form av Guinness och en god
O’Connor var sin tids Tiger Woods,
Med små medel har dock Hawtree
en superstjärna som kunde göra saker rabarber-G&T på The Sheds, följt av
Design gjort banan både bättre och
en riktigt god middag på restaurang
mer intressant och det är hur kul som med bollen som ingen annan kunde.
Prado runt hörnet.
Det började som vanligt med en idé,
en längtan att göra något annat en
stund efter julmat, släktträffar och den
allmänna vintertristessen här hemma.
Med en stående inbjudan till Royal
Dublin ratades därför de varmare
destinationerna och planer gjordes
upp för några rundor linksgolf på den
gröna ön – där det till slut blev en
relativt enkel resplan. Relativt alltså.

fortsättning på nästa uppslag
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Medelhavsgott
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här linkspärlan.
Efteråt räknar jag igenom ammunitionen och ser att jag ”bara” slagit
bort ett halvdussin bollar. Det är
betydligt bättre än mitt förra besök
på 90-talet. På 15:e hålet kom då Pat
Ruddy körande i sin gamla Merca
och frågade, ”Hur går det?” När jag
svarade att det gick sådär och att jag
precis hade slagit bort min sista boll,
men att jag ändå älskade varenda
sekund av upplevelsen så langade han
ut en plastpåse med hittebollar och
önskade lycka till resten av rundan.

Den lagom moderna inredningen,
mycket serviceinriktade personalen
och utsökta maten gjorde att det
relativt höga priset ändå kändes okej.
Menyn hade ett medelhavstema och
efter lite tapas, Jamon de Bellota
Cebo Reserva, blev det Gambas Pil Pil
till förrätt följt av en oxfilé som var
perfekt grillad över öppen eld.
Allt var mycket gott och ackompanjerades av ett trevligt Rioja-vin, men
det allra bästa som serverades på
Prado var ändå den krämiga chokladfondanten som avslutade måltiden. Till
sist fick det också bli en liten sängfösare i form av en Guinness på Horse
& Hound – har man en pub som
granne så får man ju utnyttja det.

The European Club

När vi anländer till The European
Club möts vi av självaste Pat Ruddy.
Den godmodige irländaren är före
detta journalist och numera ikonförklarad bandesigner, som bland annat
jobbat med Irish Open-banan Ballyliffin och varsamt förbättrat många av
Irlands fantastiska linkspärlor.
1986 tog han en helikoptertur och
upptäckte det makalöst fina dynområdet i Brittas Bay, som på den tiden var
en rejäl dagsutflykt längs småvägarna
söderut från Dublin.
Efter sex års arbete öppnade så
The European Club, en golfbana långt
utöver det vanliga – inte bara för att
den har 20 hål i stället för 18.
Klubbhuset är förvisso inte så märkvärdigt, ”No one ever traveled to play
a club house”, som Mr Ruddy själv
säger. Desto mer imponerande är den
nästan tropiska känslan med palmer
och djungelliknande vegetation som
man passerar på väg till första tee –
eller porten till paradiset som en del
säger. Det kostar förvisso en slant att
spela här, men det får ändå sägas vara
prisvärt med 120 euro vintergreenfee
(en runda till inom sju dagar kostar
80 euro) på en bana som är i makalöst fint skick och rankas som en av
världens bästa.
Innan vi går ut får vi också glädjen
av att umgås en stund med Pat Ruddy
i restaurangen, och lyssna på några
av hans många historier med bland
annat tips om hur man scorar bättre,
”just add one to the par of every hole
– imagine how many birdies you’ll
make” och en dikt som inleds med

Den före detta sportjournalisten Pat Ruddy blev en ikonförklarad bandesigner på Irland. Med The European Club
förverkligades hans dröm om en egen linksbana, utlagd i ett område med fantastiska sanddyner.
speltipset, ”piddle-piddle, down the
fina par 3-hål där det senare är ett av en bunker i mitten och en green som
middle”.
banans finaste med den upptornande
är 127 yards lång. 127 yards! Bara
sanddynen
bakom
greenen
och
Irländgreenen alltså. Bäst är kanske att den
Visuella lurendrejerier
ska sjön till vänster.
föga imponerande dammen på 18
Trots emellanåt ganska bra spel och
Andra detaljer av intresse är den
förvandlats till en vindlande "burn"
försök att ”piddle-piddle, down the
hästskoformade greenen (hål 13) med som passar betydligt bättre på den
middle” så blir scoren inget att hänga
i julgranen. De jämna och snabba
greenerna är svårlästa och det var
infernaliskt svårt att hitta linjerna
och rätt längd om man hamnade på
fel sida. Det trots att unduleringarna
överlag var väldigt små.
Än värre var de många gapande
bunkrarna med slipersförsedda kanter
som svalde ovarsamt slagna bollar.
Den enda boll som stannade på kanten gick knappt att slå utan risk för att
falla baklänges ned i bunkern och till
slut kostade det ändå ett slag.
Nöjet är trots det enormt och en
stor del av det är att försöka fundera
ut hur Pat Ruddy lyckats göra så
många hål till visuella lurendrejerier.
Det är genomgående bra hål med
egen karaktär och på många ställen så
vackert att man måste ta en paus och
bara stå och stirra med halvöppen
Sista hålet överraskar en del gäster. Greenen vaktas nämligen av ett slingmun.
rande vattenhinder. När sista putten hamnat i hål väntar ytterligare ett vatDe två extrahålen 7a och 12a är två tenhål, det gemytliga klubbhuset med Guinness och annat trevligt.

Ett möte att minnas. Artikelförfattaren Michael Broström träffade
That would be bacon, sir
den legendariske bandesignern Pat
När vi parkerat bagarna fastnar vi i
Ruddy på The European Club.
restaurangen och värmer oss med
en god grönsakssoppa. Killen i resmed plats för kanske ett tjugotal sittaurangen är en pratglad gentleman
tande gäster. Den glada och pigga insom varit medlem här nästan sedan
diska tjejen som serverade gjorde det
starten och valde att hoppa av sitt
med bravur, förklarade vad de olika
välbetalda jobb när han tappade sugen. rätterna var för något och tipsade om
Pat Ruddy anställde honom på fläcken olika kombinationer där de starkaste
och han har varit kvar sen dess –
rätterna balanserades med mildare
liksom varenda greenkeeper på banan. och vilka tillbehör som passade till.
Pat Ruddy anlitade lokala förmågor
Ingen lysande idé, men...
för att hjälpa honom bygga banan och
Efteråt gick vi, glada och mätta, runt
alla utom en, som tyvärr gått bort, är
och tittade på spektaklet samt turiskvar än i dag.
tade på riktigt. Prutningsförsöket på
Bland de många historier vi får
en fin julgranskula med Guinnesslyssna till är en av de bättre om den
tema gick dock uselt eftersom tjejen
amerikan som föga imponerad av det
i kassan menade att det visst borde
enkla klubbhuset frågade vad som
fanns att äta. Bacon-mackan på menyn vara lite rea så här första helgen i
tycktes tilltala honom och han frågade januari, men att hon bara jobbade där
och inte kunde slå av på priset. Desto
vad de hade i den. ”That would be
bättre gick det på den efterföljande
bacon, sir”, blev svaret.
På en vägg finns också Tigers score- pubrundan där den ena Guinnessen
efter den andra rann ned och man
kort från den gång han var här 2002.
67 slag, fyra under par, står sig än i dag fick en pint gratis om man köpte den
som banrekord från championship tee första till priset för två.
Som bruk– och det inkluderar inte den birdien
ligt
numera
han gjorde på ett av extrahålen.
– är man
En annan irländsk pärla
stamgäst så
Den nya motorvägen gör att The Euär man – får
ropean Club numera är ganska lättilldet bli en
gänglig och eftersom vi hade gott om
nattfösare
tid beslutades det att vi skulle besöka på Horse &
en annan irländsk pärla: Temple Bar!
Hound. Den
Det här är Dublins turistkvarter och
dubbla G&T
en lördagkväll finns här en uppsjö av
som ackommänniskor som passar på att njuta av
panjerade
live-musik på någon av alla pubar eller Guinnessen
något gott att äta på de många restau- var så här
rangerna.
i efterhand
Efter en snabb och smidig resa med ingen lysande
DART, Dublins pendeltåg, och en kort idé, men vad
promenad från Tara Street Station
fasen: man
En dubbel GT och Guinhamnade vi på en mycket liten indisk
lever bara en ness som nattfösare. Att
restaurang. I princip ett hål i väggen,
gång.
man aldrig lär sig...

fortsättning på nästa uppslag
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Vinden friskar i

Resans sista runda spelades på County
Louth (Baltray) och efter två dagar
i riktigt fint väder med ganska svaga
vindar hade det blåst upp och det var
rejält utmanande trots att det här är
en betydligt mer öppen och förlåtande
bana från tee.
Bakom layouten står flera designers
sedan grundandet 1892, men störst
inflytande har min favoritdesigner Tom
Simpson haft – och det märks på de
många fantastiska golfhålen!
Till skillnad från många traditionella linksbanor går inte hålen ut och
tillbaka utan i stället runt i två loopar
så att man hela tiden måste fundera på
vindriktningen.
Korthålen här är väldigt vackra, men
ack så giftiga. Tyvärr fick vi inte spela
till banans kanske finaste greenområde
på hål 17, designat av danske Philip
Spogárd. Å andra sidan är inte det
ursprungliga hålet mycket att klaga på
heller.
Banan är en visuell njutning trots att
det är relativt små höjdskillnader och
Irländska sjön mestadels döljs av dynerna längs med vattnet (se bilden här
nedan!) Det gula och vajande strandgräset i ruffen utgör en fin kontrast till

gröna fairways och greener.
De vackert torvade bunkrarna har
enligt medlemmarna gjorts lite mindre straffande de senaste åren, men
hamnar man i en fairwaybunker fanns
ändå inga tankar på att göra annat än
att försöka ta sig ur den.
I den hårda vinden blir det också
väldigt intressanta klubbval – en pressad järnsexa kan gå 140 meter medan
en drive som man slår upp lite kan
flyga hur långt som helst och sen rulla
vidare en bra bit på fairway. När man
väl tagit sig upp på green börjar dock
problemen på allvar. Så här snabba
greener den femte januari ger en
alldeles för defensiv puttrörelse och
först på sista greenen slinker en putt
i – förvisso bara för par, men i alla
fall för seger i köpenhamnaren. Alltid
något.

krämigt potatismos och nästan (men
bara nästan) onödigt mycket vitlökssmör. Gott!
När det så är dags att summera en
fantastisk långhelg finns bara en sak att
säga:
När världen öppnar upp för resor
är det en klockren idé att passa på att
njuta av linksgolfen även off-season.
Det är gott om plats på banorna,
priserna är rimliga och med uppåt
6–8–10 plusgrader är det inga problem att spela även i januari om man
bara håller sig varm med en vindjacka
och en mössa.

Links på vintern – javisst!

Restaurant Prado
prado.ie

Trötta, men glada, trampar vi sedan
in i klubbhuset och får höra att köket
bara tar beställningar fem minuter till.
En snabb blick på menyn gör dock att
ingen betänketid behövs – Chicken
Kiev är det inte ofta man erbjuds och
det är oändligt gott med panerad och
friterad kyckling serverad med ett

Läs mer här:
Royal Dublin Golf Club
https://www.theroyaldublingolfclub.
com

The European Club
www.theeuropeanclub.com
County Louth Golf Club
https://www.countylouthgolfclub.com
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"Golfjournalisterna är en förening vars
medlemmar återkommande producerar
golf i media och som träffas för att
vidareutbilda sig och nätverka."

Det här får du
som medlem

Sture
Carlbom
har avlidit

Det är med sorg och
saknad vi golfjournalister tog del av beskedet att vår mångårige f d ordförande i
valberedningen, Sture
Carlbom, inte längre
finns bland oss.
En snabbt utvecklad cancer
i bukspottkörteln gjorde att
Sture nu har satt sin sista
putt på Falsterbonäset, där
han vurmade för sitt Flommen.
Vi i föreningen Golfjournalisterna minns Sture med
värme. En hyvens kille med
plirande ögon som hade ett
hjärta av guld för sin omgivning. En kamrat som ställde
upp, hittade vägar och
bidrog.

Ofta med underfundiga
kommentarer deltog Sture
i våra aktiviteter, med resor
till utlandet, representerade
oss i EM för journalister vid
ett flertal tillfällen och inte
minst bidrog med uppskattade tankar och synpunkter
i vårt arbete i föreningen.
Saknade är stor.
Vi skänker hustrun Eva
och döttrarna med familjer
varma tankar i deras svåra
stund.
Lars-Åke Linander
Ordförande

Grundkrav för medlemskap

Föreningens styrelse 2020/21
I styrelsen ingår sju personer.
Ordförande: L-Å Linander
Vice ordförande: Peppe Eng
Sekreterare: Gunnar Walldén
Kassör: PeO Karlström
Ledamöter: Björn Hedman,
Patrik Larson och Michael
Broström
På föreningens hemsida

Föreningen Golfjournalisterna bildades
1976. Vi är cirka 100 medlemmar. Många
deltar i våra träffar med tävlingar. Normalt
handlar det om fyra-fem tillfällen per år –
tyvärr inte 2020 av kända skäl. Pandemin
gjorde att planerade träffar april-augusti
ställdes in. Däremot kunde föreningen genomföra Press-SM, Hemming Stens Minne
("Par-SM") och årsmötet på Österåkers
Golfklubb. Vårupptakten 2021 är tyvärr inställd, men senare i år har vi ett spännande
utbud som vi hoppas kunna genomföra.
Många medlemmar värdesätter möjligheten att mötas, knyta nya kontakter och
utbyta tankar om golf och media.
Som medlem får du även chansen att kvala
in till det landslag som vartannat år representerar Sverige i lag-EM för journalister.
Golfjournalisterna utser varje år Årets
Golfklubb. 2021 för 43:e gången.
Medlemmarna deltar också i omröstningen om Årets Golfare.

golfjournalisterna.se presenteras nyheter om verksamheten. Där finns även tidigare
nyhetsbrev som pdf-er.
Under fliken "Om oss" och
därefter "Arkiv" länkas du till
gamla hemsidan med massor
av historik och text och bilder
från 2015 och bakåt.

Alla som återkommande producerar golf i
media kan bli medlemmar. Förutom journalister och fotografer är kommentatorer,
redigerare, tekniker med flera som återkommande bidrar till att golf publiceras i
media kvalificerade för medlemskap.
Är du inte redan medlem, välkommen
med ansökan om medlemskap. Den mailas
till Golfjournalisternas sekreterare på denna
adress: gunnar.wallden@hotmail.com
Årsavgiften är 200 kronor.

GOLF-Journalisten Nr 1, Mars 2021
GOLF-Journalisten är Golfjournalisternas nättidning. Den mailas som pdf till föreningens medlemmar och till personer med koppling till golf i media.

Redaktör: STIG DAHLÉN

För gratis prenumeration – alternativt uppsägning av
prenumeration – maila epostadress och önskemål till
Golfjournalisterna: info@golfjournalisterna.se

E-post: stig.dahlen@hotmail.com

Telefon: 070 243 33 85
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Är klubbarna rustade
ta hand om uppsvinget?

F

öljer med nöje Thomas Björn
och Golfförbundets Facebookkanal Golfnyttan i samhället. Mycket matnyttigt där och en
inblick i golfen landet runt, högt och
lågt. Bra!
Så klart hakar man upp sig på
statistiksiffrorna för 2020, där golfen
mitt i pandemin fick en fördel och
utveckling som gjorde att klubbcheferna slickade sig om munnen och
plötsligt såg boksluten, i motsats till
de flesta, förbättras rejält.

Hur behålla de 100 000?

Några fakta (källa SGF):
538 962 medlemskap – en ökning
med 11% jämfört med 2019.
505 768 unika individer – en ökning med 19% jämfört med 2019,
alltså nästan 100 000 nya golfare.
Av dessa är 31 664 helt nya och
62 461 återvändare. 2019 var antalet
nya golfare 54 771.
Drygt 11,6 milj bokade ronder,
drygt 8 milj är medlemsspel och 3,2
milj gästronder (greenfee).
Siffror som har många uppsidor,

förutom att det blir litet svårare att
få de starttider man vill förstås.
Frågan jag ställer mig: Är klubbarna rustade och förberedda på
att ta hand om uppsvinget? Hur ser
planerna ut nationellt, regionalt och
lokalt för att spinna vidare på pandemieffekten och jobba för att behålla de 100 000 nya golfare som nu
tar plats på våra ranger och banor.
En del svar kanske man får i det
senaste SGF-projektet inom information, Pitch (golf.se/pitch), som
leds och produceras av vår medlem
Mattias Brännholm.

Kunder på egna klubben?
En annan spännande ingång just
nu är den extremt centraliserade
styrningen kring golfen med alla
moduler i golf.se. Tittar man affärsmässigt så är det klart att anpassade
bokningssystem som tar hänsyn till
tillgång och efterfrågan i prissättningen kan vara bra för klubbarna.
Men i mitt blygsamma tyckande,
inskolad i gamla invanda rutiner,
svårt att acceptera. Någon skrev att

Lars-Åke
Linander

våra golfmedlemmar numera är
att ses som kunder där den ideella
golfklubben är underordnad det affärsmässiga.

Två sidor av myntet

Vi snackar två sidor av myntet. För
väldigt många är det fortfarande så
att gemenskapen på hemmaklubben
är viktigast. Vänner, kompisar och
spelkamrater. Där lägger vi in våra
tusenlappar varje år och förväntar
oss uppmärksamhet och företräde
från vår golfklubb. En spännande
nöt att hantera för våra styrelser och
operativa klubbchefer.
De här funderingarna leder mig
osökt in på Golfjournalisternas val
av Årets Golfklubb. Lite ”back to
basic” där glädje, optimism och
gemenskap utgör grunden för ett
trevligt fungerande föreningsliv.
Unikt? Kanske inte. Välförtjänt? Definitivt. Grattis till er och ert arbete,
Lundsbrunn GK!
LARS-ÅKE LINANDER
Ordförande i Golfjournalisterna

Lundsbrunn GK, lite "back to basic", skriver Lars-Åke Linander och gratulerar till utmärkelsen Årets GK.

